Projekt „Nowe kwalifikacje-większe możliwości” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 7
UMOWA NR …………../2017
na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C i C+E
wraz z kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu
zawarta w dniu …………….. 2017 roku w Opolu pomiędzy:
Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Opolu, ul. Małopolska 18
45-301 Opole, REGON:000512651, NIP:754-033-63-80 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000005523 w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, reprezentowanym
przez:
1. Ryszarda Dziubandowskiego- Prezesa Zarządu ,
2. Krystynę Szawłowską- Wiceprezesa Zarządu
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”
a
………………………………

z siedzibą w ………………………….,

REGON:………………………., NIP: ………………………………….,
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”.
reprezentowanym przez: ……………………………………………….
Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną,
występujący łącznie – Stronami.
§1
1.Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do organizacji i przeprowadzenia dwóch
kursów :
Kurs 1: Prawo jazdy kategorii C, C+E oraz
Kurs 2 : Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E”
dla 20 uczestników( tj. dla dwóch grup 10 osobowych) projektu ,,Nowe kwalifikacje – większe
możliwości” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
Priorytet RPO WO „Wysoka jakość edukacji”
Działanie 09.02„Rozwój kształcenia zawodowego”
Poddziałanie 09.02.01„Wsparcie kształcenia zawodowego”

2. Integralnymi częściami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
a. Zapytanie ofertowe,
b. Oferta Wykonawcy z dnia ……………. wraz z załącznikami.

§2
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający przewiduje zakończenie realizacji zamówienie w okresie :
a. Szkolenie dla pierwszej grupy– najpóźniej do 31.12.2017r.
b. Szkolenie dla drugiej grupy – najpóźniej do 15.07.2018r.
2.
Data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia zostanie ustalona pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą na podstawie harmonogramu.
3.
Szkolenie w zakresie teorii odbywać się będzie standardowo w systemie weekendowym (piątek,
sobota, niedziela). Dopuszcza się realizację szkolenia w zakresie zajęć teoretycznych dodatkowo w jeden
dzień powszedni w godzinach popołudniowych po godzinach pracy Uczestników. Zajęcia praktyczne
odbywać się mogą również w dni powszednie w terminach indywidualnie ustalonych pomiędzy
Uczestnikiem/Grupą i instruktorem.

4.

Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.

Data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia zostanie ustalona pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na
podstawie harmonogramu.
5. Miejsce realizacji szkolenia:
a) kurs prawo jazdy kat. C – 50 godzin, w tym:
zajęcia teoretyczne 20 godz. - miejsce realizacji: Opole
zajęcia praktyczne 30 godz. na jedną osobę- miejsce realizacji: powiat opolski
b) kurs prawo jazdy kat. C + E– 25 godzin, w tym:
zajęcia praktyczne 25 godz. na jedną osobę - miejsce realizacji: powiat opolski
c) kursu „Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E”:
- zajęcia teoretyczne: 130 godzin, miejsce realizacji: Opole
- zajęcia praktyczne: 10 godzin, miejsce realizacji: powiat opolski
§3
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Przeprowadzenia kursu z zachowaniem zasad należytej staranności zgodnie z zapisami i programem
określonymi w Zapytaniu ofertowym,
2. Sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników kursu poprzez:
a. prowadzenie imiennej listy obecności uczestników kursu,
b. informowanie Zamawiającego o każdej nieobecności uczestników kursu w ciągu 2 dni licząc od dnia
zaistnienia zdarzenia,
c. zawiadomienie Zamawiającego o fakcie uchylania się uczestników kursu od przystąpienia do zaliczeń
cząstkowych oraz egzaminu końcowego,
3. Prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu tj.:
a. dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,
b. protokołu z egzaminu,
c. potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych.
4. Przedłożenia Zamawiającemu w ciągu 7 dni po zakończeniu kursu, faktury/rachunku oraz:
a. oryginałów list obecności, dziennika zajęć, list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych,
b. kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń lub innych dokumentów
potwierdzających ukończenie kursu.
5. Powiadomienia Zamawiającego na co najmniej 2 dni przed egzaminem wewnętrznym końcowym
o miejscu i terminie egzaminu.
6. Zapewnienia/zakupienia uczestnikom odpowiednich materiałów szkoleniowych, które po zakończeniu
kursu staną się ich własnością.
7. Uzgadniania z Zamawiającym ewentualnych zmian w zakresie przewidzianym w Zapytaniu
ofertowym:
a. harmonogramu zajęć z programem,
b. miejsca przeprowadzenia kursu, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w Zapytaniu
ofertowym i zachowania standardów
bazy lokalowej, określonych przez Zamawiającego
w Zapytaniu ofertowym,
c. osoby prowadzącej zajęcia pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym.
Zmiany te nie wymagają aneksowania, jedynie akceptacji Zamawiającego.
8. Zapewnienia transportu uczestników z miasta Opole do miejsca przeznaczonego do jazdy
w warunkach specjalnych składające się z elementów infrastruktury zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 01.04.2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz
drogowy (Dz. U. z 2014r., 1005).

9. Opłacenia, w ramach kosztu kursu, egzaminu na prawo jazdy kat. C i C+E oraz testu kwalifikacyjnego
na Kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do oznaczenia sali wykładowej i wszelkiej i wszelkiej dokumentacji
związanej z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia, zgodnie z obowiązkami informacyjnymi
Beneficjenta, który zamieszczone są na stronie internetowej www.power.gov.pl.
11. W razie wypadku uczestnika szkolenia Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Podjęcia niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie oraz zapewnienia
udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej i podjęcia innych działań wynikających
z obowiązujących przepisów;
b) Niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym wypadku;
c) Sporządzenia karty wypadku ustalającej okoliczności i przyczyny wypadku;
d) Niezwłocznego przekazania karty wypadku poszkodowanemu i Zamawiającemu.
§4
1. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę na podstawie
m.in. protokołu kontrolnego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu , Zamawiający zastrzega sobie
prawo niezwłocznego jej rozwiązania, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych
nieprawidłowościach i nieprzedstawieniu przez Wykonawcę wyjaśnień, które Zamawiający uzna
za zasadne.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w
realizacji umowy
m.in.
na podstawie protokołu kontrolnego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, Zamawiający może
wezwać Wykonawcę do zapłacenia kary umownej w wysokości, jaką Zamawiający zostanie
obciążony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
3. W przypadku nie uiszczenia w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę kary, o której mowa
w pkt. 2, Zamawiający ww. należność potrąca z kwoty należnej Wykonawcy, o której mowa w § 6,
pkt.2.
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§5
Do wszelkich kontaktów przy wykonywaniu niniejszej umowy Zamawiający upoważnia
Koordynatora projektu/Asystenta koordynatora projektu
Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania się przy świadczeniu usługi do wskazówek
udzielanych mu przez osobę wskazaną w pkt. 1.
§6
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty kursu uczestników projektu
tj. wynagrodzenie wykładowców, koszty materiałów szkoleniowych, koszty udostępniania lub najmu
lokalu na kurs, koszt egzaminu/testu kwalifikacyjnego, badań lekarskich, psychotechnicznych,
ubezpieczenia NNW.
Zgodnie z ofertą koszt przeprowadzenia szkolenia w zakresie dwóch kursów dla jednej osoby
wynosi…………….zł brutto
(słownie: ………………………………………………………………….......zł).
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie po wykonaniu umowy i dostarczeniu dokumentów
wskazanych w § 3 pkt 4 na podstawie przedłożonej faktury/rachunku w terminie 7 dni od jej
doręczenia, przelewem na wskazane konto.
Przed rozliczeniem finansowym przedmiotu zamówienia Zamawiający w formie protokołu dokona
odbioru zleconego zadania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia w razie
opóźnień związanych z przekazaniem środków finansowych przez Wojewódzki Urząd Pracy Opolu.

§7
1. Wykonawca obowiązany jest do zachowania tajemnicy wobec osób trzecich, na temat wszystkich
danych i informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy. Obowiązek zachowania
tajemnicy obowiązuje także Wykonawcę po zakończeniu realizacji umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić wszystkie dokumenty związane z realizacją szkolenia
Wojewódzkiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Opolu i innym Instytucjom uprawnionym
do kontroli.
3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wszelkich informacji oraz wyjaśnień na wezwanie
Instytucji Pośredniczącej oraz inne uprawnione instytucje i podmioty w zakresie prawidłowości
realizacji szkolenia oraz przedstawionej dokumentacji.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zamówienia
przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej
zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie rozpoczęcia w/w okresu. Okres ten zostanie przerwany
w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków
rozliczonych w projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej.
§8
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary
umowne:
a) za niewykonanie umowy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 pkt. 2
umowy;
b) za niezachowanie terminów rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, określonych w § 2 pkt. 1 umowy –
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 pkt. 2 umowy za każdy dzień zwłoki;
c) za zmianę bez zgody Zamawiającego kadry wykładowców poprzez prowadzenie osób
niewymienionych w wykazie kadry dydaktycznej – 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 6 pkt. 2
umowy.
2. W przypadku zwłoki Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić od Wykonawcy
odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
3. Jeżeli Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy, zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości
zamówienia.
4. W przypadku, gdy wysokość szkody wyrządzonej Zamawiającemu przewyższa wysokość kar
umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z faktury Wykonawcy wystawionej
na pełną kwotę.
§9
1. W przypadku braku możliwości świadczenia usługi przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym Zamawiającego w terminie 2 dni
od dnia powstania przeszkody.
2. W przypadku braku takiego zawiadomienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 pkt. 2 umowy.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa w tym Kodeksu Cywilnego.
§ 12
1. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
2. Załącznik do umowy wymieniony poniżej stanowi integralną część umowy.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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